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ORGAAN DER KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING IN BEVRIJD NEDERLAND
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at wel het meest in het oog loopt, is,
dat in onzen tijd niet enkel het kapitaal

zoowel omdat de naties haar politieke macht als middel
gebruiken, om de economische belangen van haar eigen

zich opstapelt, maar ook een ontzaglijke burgers te bevorderen, alsook omdat zij haar economische
macht, een despotische economische overmacht en invloed trachten aan te wenden voor de be-

°Verheersching zich samentrekt in handen van enkelen,

slechting der internationale geschillen op politiek gebied,

meestal het kapitaal niet in eigendom, maar slechts
bewaring en onder hun beheer hebben, en er volgens

Het zijn voorzeker de uiterste consequenties van den
individualistischen geest in de economie, die gij met eigen
oogen aanschouwt en betreurt: de

wil en goeddunken over bedrukken. Deze dictatuur neemt
verschikkelijkste vormen aan
hen, die, omdat zij de geldin handen hebben en beook de macht bezitten
het credietwezen en over
e
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vrije concurrentie heeft zich zelf
gedood; in de plaats van de vrije
handel trad de economische dictatuur; het winstbejag ging aldus
over in een ongebreidelden strijd
om de overmacht; heel het eco-

verleenen van credieten eigenmachtig beslissen; zij nomische leven is op afschuwelijke wijze hardvochtig
9elen dan ook als het ware den bloedsomloop van geworden, onmeedoogend en wreed. Daarbij komen
het economische organisme en hebben, om zoo te de zeer ernstige nadeelen, die het gevolg zijn van de

e

9gen, het economische leven zoo zeer in hun macht, onnatuurlijke combinatie en vermenging der bevoegdt tegen hun wil niemand kan ademhalen.
heden en plichten van het staatsgezag en het economische
y
eze concentratie van macht en invloed, die als het leven. Een der zwaarste nadeelen is wel het neerhalen van
a

het karakteristieke kenmerk is van de jongste de hoogheid van het Staatsgezag, dat, vrij van alle partijc

onomische ontwikkeling, is de natuurlijke vrucht van digheid en alleen bedacht op het algemeen belang en de
onbeperkte concurrentie-vrijheid, waarin alleen de rechtvaardigheid, als een koning en opperste scheids'ksten overblijven, of, wat vaak hetzelfde is, degenen, rechter hoog moest tronen, maar een slaaf wordt, uitge-

'e het felst van allen strijden, die zich het minst be°itimeren om hun geweten.

leverd en verkocht aan de willekeur en de hebzucht der
menschen. En wat de betrekkingen tusschen de naties

concentratie van invloed en macht brengt op haar

betreft: uit één bron hebben twee verschillende stroo-

een drievoudigen strijd voort: op de eerste plaats

mingen haar oorsprong genomen; eenerzijds het econo-

strijd om de eigenlijke economische overmacht; op de misch nationalisme, ook economisch imperialisme geplaats wordt er vinnig gestreden, om de over- naamd; anderzijds het niet minder noodlottige en afc»
te verkrijgen op de regeering en dan haar invloed schuwelijke finantieele internationalisme of internationaal
11
gezag te exploiteeren voor den economischen strijd; imperialisme, dat zich overal thuis voelt, waar winst te
^üslotte wordt er gestreden tusschen de staten onderling,

behalen valt". Quadragesimo anno nos. 105-108.
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Er schuilt een groot gevaar in het kerkhof, een woestijn, waar niets
alarm, dat tegen het Communisme kan groeien. En het internationaal
geblazen wordt. Hiermede bedoe- groot-kapitaal? Ook dat streeft
len wij natuurlijk niet, dat het ernaar, alles gelijk te maken en
Communisme niet in groeiende ma- dood te centraliseeren. Waar dit
te een bedreiging vormt voor de heerscht, kan de mensch niet meer
wereld. Het tegendeel is het geval. vrij ademen.
Meer dan ooit zijn de tijden ge- Het belaagt den concurrent, die
schikt voor revolutionnaire bewe- niet zoo machtig is; het maakt van
gingen en het water der geesten is den middenstand marionetten en
nog nooit zoo troebel geweest als van de geheele maatschappij een
thans. Overal ontmoet men wanbe- poppenkast, waarvoor dan echter
grippen en waanvoorstellingen en..' niet juichende, opgetogen kinderen
in troebel water is het goed vis- staan, maar een menschdom, dat
tot slaaf is geworden van de geld'
schen.
Wanneer wij hier van een gevaar zucht en speelzucht van enkelen. Ja,
spreken, bedoelen wij iets anders, speelzucht! Want . geld is tegenhet gevaar van eenzijdigheid. Wij woordig bij het reeds zoo financimoeten oppassen niet al onze krach- eelkrachtig groot-kapitalisme niet
ten in een front tegen het Commu- meer het eerste oogmerk, al wordt
nisme te verzamelen en onze flan- het niet versmaad. Wie heeft, wil
ken en rug onbeschermd te laten. immers altijd meer hebben. Doch
Ook van die zijden bedreigen ons alsof de grens van de verzadiging
vijanden en men moet wel steke- reeds is bereikt en dus de winst
blind zijn om niet te zien, hoe
groot de bedrijvigheid daar is en
welke
uitgebreide
maatregelen
reeds genomen zijn en worden om
tot den aanval over te gaan. Het
Communisme kennen wij als onze
vijand, maar het internationaal
groot-kapitaal, - - want dit hebben
wij op het oog met onzen vijand
op de flanken en in den rug, —
wordt door velen onderschat of
zelfs niet als een gevaar onderkend.
En toch, het Communisme en het
wereld-concerndom mogen in vele
opzichten uitersten zijn en dus
verschillen, juist als uitersten raken
zij elkander en zijn zij verwant.
Met Communisme. heef t de wereld
tot zijn arbeidsterrein uitgekozen;
het wil een wereldrevolutie. Het
groot-kapitalisme, dat immers enkel,
precies als het Communisme, de
stof aanbidt, heeft als leuze: Waar
het goed is, is mijn vaderland en
daarom voelt het zich overal thuis,
waar „zaken" gedaan kunnen worden. Zij geven elkander in moreele
kieskeurigheid niets toe en ook,
wat de idee van revolutie betreft,
reiken zij elkander de hand. Het
Communisme wil vernietiging en
ruïnes en waarvan leven de poliepen? Van bedrijven, welke zij in
hun vangarmen door een meedoogenlooze concurrentie en een
sluwe handelspolitiek hebben doodgedrukt. Wat het Communisme, als
het ooit zou zegevieren, van de
wereld zou maken, is één groot

AAa.ch.eiqe ondernemingen
Kapitaal en machtsconcentraties worden
niet zelden zuiver economisch bekeken.
Die eenzijdige beschouwing schakelt de
belangrijkste vraag uit: wat betekenen
ze voor de mens als geheel? Kapitaal*
en machtsconcentraties worden al te
dikwijls abstract bezien, d.w.z. zó als ze
theoretisch zouden kunnen wezen, zon*
der te bedenken, wat ze in de practijk
bijna onvermijdelijk worden.
Bij die economische machtsconcentraties
die zelfs een economische dictatuur uit»
oefenen, legt men zich somwijlen neer,
alsof geen enkele instantie geroepen en
in staat zou wezen die macht te breken.
Een dergelijke, in wezen revolutionnaire,
toestand als laatstgenoemde in felle
woorden vonnissen doch in feite laten
doorbestaan verraadt bij de politieke
leiders van een volk een traagheid in
actie, een gebrek aan moed en aan besef
van de afschuwelijke rampen, die eens
volgen zullen, wanneer economische die»
tatoren de regeringen zelfs als slaven
blijven behouden.
Ons volk is zich voldoende bewust, dat
banken, beheerders van geldkapitaal,
«en waardevolle rol kunnen spelen in

thuis gebeurt. Leef niet in je eigen gezin
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het economisch leven; doch het ver»
vloekt de toestand als de financiële
wereld zich niet ten plicht rekent in
dienst te staan van het algemeen stoffe»
lijk welzijn doch een maximumwinst
voor zich zelf als norm van zijn finan»
eieren neemt en verder willekeurig
zaken beschermt of vermoordt.
In naam van het algemeen worden er
eisen gesteld door het volk: o.a. deze:
als er werkelijk geen kans bestaat, om
door bindende regelen en controle het
bankwezen te maken tot een instelling,
die het algemeen welzijn dient, dan dient
te worden overgegaan tot nationalisatie.
Regeringen hebben dit te bedenken: de
onverbiddelijk noodzakelijke orde en
rust, waarvoor de Staat verantwoorde*
lijk is, komt er niet, als de economische
dictatuur, van welke kant deze ook
wordt uitgeoefend, niet gebroken wordt.
Zeker de regering, die zich bij haar
beleid laat richten door de eisen van
het algemeen welzijn, zal sabotage
ondervinden. Evenzeer staat echter vast,
dat zwichten voor die saboterende
machten — om stukken te voorkomen
— nergens anders toe leiden zal dan tot
opeenstapeling van revolutie*brandhout,
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niet meer op de eerste plaats komt,
spelen de leiders der wereldconcerns hun spel niet om de knikkers, maar om het spel. Zij zijn op
hun manier, d.w.z. ten koste van
anderen, sportief en hun sportiviteit heeft iets van die der heidenen,
die zwaardvechters lieten optreden
en den overwinnaar, die in wezen
een moordenaar was, toejuichten.
Daarmede is het gevaar der polie»
pen niet geringer, doch grooter geworden. Zoolang geld de drijfveer
is, blijft het strijdperk min of meer
beperkt, maar wordt het spel, dan
is niets meer veilig voor deze dobbelaars met het bestaan en het geluk van heele groepen van nienschen, ja, van volkeren en staten.
De methodes, welke worden toegepast, doen dan niet zoo grof aan
als wanneer enkel het „verdienen"
het motief vormt. Tegenwoordig
gaan de concerns bedekter te werk

e mi
«aan <
Je me
hegins
de me
en weten den schijn van
De K.
liefde, vaderlandsliefde en beland
stelling voor kulturecle instelling61 actief
te wekken. Maar het groot-kapitsa Onze
kent geen menschelijkheid en b*| de Ke

N

heeft geen vaderland en h;t is <
aartsvijand van elke beschaving.
Wanneer de poliepen hun dienst^
aanbieden en hun machtige tecb'
nische middelen en organisaties te'
beschikking stellen van de gemeen'
schap, dan mag en rnoet men zip"
realiseeren, dat het poliepen /ijrfl,
die dit aanbkdcn. Het lijkt dan v, *
of zij zich laten inschakelen, mal
in werkelijkheid worden diegene'
ingeschakeld, die van hun diensta
gebruik maken. De dienaar wordj
meester, de bondgenoot word'
dwingeland en met de hoogheid va*
het staatsgezag en de vrijheid d
overheidspersonen is het gedaan
Men kan dit alles lezen in Quadr^'|
gesimo anno. De betreffende p^
sage drukken wij onder de rubriek;
De paus spreekt, in dit nummer sp
De pausen zijn niet gewoon har<?|
woorden te gebruiken, maar cla!lf;
leest men van een despotische cc°
nomische overheerschmg; een b*'
schikken naar eigen wil en got1*'
dunken over het kapitaal van angj
ren; de verschrikkelijkste vorrne|
welke deze dictatuur aanneemt;
de onmogelijkheid om tegen
wil der groot-kapitalisten te aJs'
men; van hun gewetenloosheid; vj*jL
het exploiteeren der staatsmacht*]
en van hun internationalen invloed'
Letterlijk schrijft Pius XI: „^
winstbejag ging aldus over in ec"
ongebreidelden strijd om de ovetf
macht; heel het economische leve"
is op afschuwelijke wijze hardj
vochtig geworden, onmeedoogen(l
en wreed".

Laat ook het Nederlandschc vo$
IlZ
dit ter harte nemen. Door "13
'
deelneming aan den gemeens^ nLl?
pelijken strijd der vrijheidlieveV! j
volkeren tegen den belager '
's werelds welvaart en geluk, ziin tl;
betrekkingen tusschen ons iand '
andere inniger geworden. MoL
daarvan niet het gevolg zijn, &
het internationaal-grootkapiiaal e?"
vangarm legt om ons vaderland. B3
bevrijding zij in waarheid een b '
vrijding en worde niet een nK-u^
slavernij. Daarvoor heeft het vo»|
van het Lage Land aan de Zee n'i
geleden en gestreden!

waar straks het wildste vuur in vlamt.
Bovendien valt moeilijk te ontkennen,
dat de tijden rijp zijn voor grondig in»
grijpen. Een regering, die nu de verwe»
zenlijking van een Quadragcsimo=Anno«
program aanpakt, kan zich bij voorbaat
van grote populariteit verzekerd houden.
De geesten zijn rijp door de sociale
drang, die er leeft onder ons volk van
hoog tot laag en door de vrees voor de
macht der sociale stroming bij de reac*
tionnaire elementen.
Tegen de economische grootmachten
hebben wij niet enkel als bezwaar, dat
zij het economisch leven al te zeer over»
heersen, de bestaanszekerheid van een
groot deel der mensheid en de econo»
mische zelfstandigheid van velen be*
dreigen of ongewenst inperken. Neen:
een ander, zeer ernstig bezwaar bestaat
hierin, dat machtige ondernemingen ook
het culturele leven in hun greep trach»
ten te krijgen en daardoor de mens
zelfs geestelijk overweldigen of met
culturele banden aan „de zaak" verbin*
den, zoals de arbeider soms slaaf is door
het huis, dat hij huurt.
Blijven wij de kant opgaan, dat onder»
nemingen eigen bioscoop en theater
exploiteren en muziekgezclschappen en

sportclubs het cachet ener indusöjj1
dragen dan zal het gevolg op de cl'-'
niets anders zijn, dan een steeds °
dragelijker gebondenheid en oiirr^1
'waardige verslaving. Zelfs clc cu!M|
zal dan ,geleverd" zijn aan de industrj|
Ten zeerste valt het toe te j"ichen, 0
de rijken de mogelijkheid scheppen * ,|
grootse werken op cultureel en soci^i
charitatief terrein. Maar als die m;'
dadigheid practiscri meebrengt, dat ce
industrie de leiding van dergelijke ~^t
ken voor haar mannen reserveert, °.;
wordt er geld en ruimte afgestaan
ruil voor invloed.
Alle leiders van het maatschapp e ''L
leven hebben te bedenken, dat de mJ16 »
sen tegenwoor-dig niet tevreden zijn ,lji
goed betaalde horigen te wezen,
snakken naar eerbiediging van hun m ee,
zijn, naar groeiende zelfstandigh |
naar een serieus aanhoord worden c
beraadslagingen over zaken, waarmv<1
"j]
zij onmiddellijk gemoeid zijn, naar ledig erkend worden als lid van e «
economische gemeenschap, die hij me i
constitueert door zijn vrijwillig in di "
treden daarbij.
.•
De mens van tegenwoordig vordert ".j
sr
het economische leven gezien en g5 '
wordt als een dienst aan de men
het „mens^zijn".
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öe meeste z.g. kerkhervonners be»
Saan de fout dat zij niet proberen
de mensen aan te passen aan de
beginselen, maar de beginselen aan
de mensen.
"e Kerk is modern — de Kerk is
actief — de kerkgebouwen zijn vol,
°nze priesters zijn ijverig, kortom
de Kerk doet al het mogelijke om
de Katholieke beginselen te doen
dooruringen in de harten van de
Kiensen.
Ondanks de Kerk kan men spreken
^an een opportuniteit der massa.
Ondanks de enorme werking van
de Katholieke Kerk is op wereldlijk
Êebied de levensatmosfeer volko'n.en heidens en gering zijn de persponlijkheden die niet door deze
tijdgeest worden opgeslokt.
Maar de mensen?. Is dat mensenhart
dan zo'n doodlopend straatje.
Hondt dat niet uit in het bedrijf,
'l huisgezin — in het amusement.
Waarom zijn er zovele boetedagen
en. daarnaast zoveel ongebreidelde
Zinnelijkheid in onze badplaatsen?
Waarom zoveel gepraat over Quadragesimo
Anno — Rerum Novarum
e
n waarom zijn er onder ons arbeiders nog zoveel échte klassestrijders?
Waarom zijn in ons Zuiden de fabrieken van Katholieke werkgevers
«n Katholieke arbeiders geen steek
o-etcr dan andere?
2ijn onze Katholieke Middenstanders — onze Katholieke boeren
°eter dan anderen?
Denken en spreken wij in Katholieke zin over de verhouding patroon
arbeider, over eigendomsrecht en
Over gezin?
Hoe komt het dat menig arbeider
als hij over Q.A. hoort spreken,
2egt;
„Allemaal theorie, in de wer
eld waarin wij leven, kan daar niets
^art terecht komen"?
Inderdaad, er zal een nieuwe op=
bouw der Maatschappij moeten
po-men, gebaseerd op saamhorigheid
e
n daarmee moet direct begonnen
borden. Maar daarvoor is aller-

schoot niet te kort, maar wij.
eerst noodzakelijk een radicale omvorming der mensen.
Mensen die hun eigen beginselen
kennen.
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Onze Verbondsvergadering.
Bet R.K. Werklicdcnvcrbond in bevrijd
Sebied
kwam in zijn derde verbonds»
v
ergaderin.g na de bevrijding bijeen.
Vrijwel alle aangesloten bonden en in»
stellingen waren zeer ruim vertegen»
^oordigd. De belangen van de R.K.
Arbeidersbeweging en hare tienduizen»
den leden werden uitvoerig besproken.
Vooral de materiele belangen der arbei»
ders en hun gezinnen waren onderwerp •
^an bespreking,
Oe voorzitter deed een groot aantal
Mededelingen, waaruit bleek, op welke
^'ijze en bij welke instanties de arbei»
dersaangelegenheden worden ter sprake
gebracht en behartigd.
Uit een en ander bleek echter ook, dat
°fiiciele instanties veel te weinig reke»
Wng houden met het bestaan der Ka»
tholieke Arbeidersbeweging, die reeds
^irect na de bevrijding haar werkzaam»
"eden heeft hervat.De vergadering was
'•elfs van mening, dat hier en daar het
R-K. Werkliedenverbond bewust wordt
.genegeerd. De aanwezigen hebben zich
"ierover in scherpe bewoordingen uit*
gelaten' en de houding van de betrok»
*en officiële instanties zeer sterk be»
*titiseerd.
PC ontstemming van de vergadering
betrof o.a. vooral:
wijze waarop de vertegenwoordig
van bovenaf en zonder overleg
aangewezen:

Mensen van genade, die uit God*
kracht en geestdrift leven.
Wij moeten mensen zijn, die eerst
het Rijk Gods willen zoeken, mannen die als St. Franciscus uit do
Bonte Tocht zich onkwetsbaar maken in dit leven, als zij zich weten,
los te maken van de aardse goederen. Natuurlijk redelijk, d.w.z. ik bedoel dat zij niet geheel door het
stoffelijke in beslag genomen WO-F*
den. Dat bijvoorbeeld niet alleen
"die vergaderingen „belangrijk" zijn,
waar de loonsverhoging op da
Agenda staat. Dat de standsorganisatie die de godsdienstig zedelijke
en culturele belangen van den
arbeider dient, voorop staat in de
achting van den arbeider.
Merkwaardig is dat dit toch voorop moet staan, opdat de rest W
toegeworpen zal worden.
Daar is nodig de geest van sociale
rechtvaardigheid en sociale liefde die
in iedere mens afzonderlijk wordt
aangekweekt in de kleine dingen
en kleine verhoudingen van de dag.1
Wanneer de mens beter zijn begin»
selen beleeft en in de practijlc
brengt, zal men de Kerk niets verwijten.
Het ergste wat de anderen ons kunnen verwijten is:
Vergelijk hun woorden, hun begin*
selen eens met hun daden; zij zijn
niets beter dan wij.
De Kerk komt in haar beginsel en
haar actie niet te kort maar de
leden van de Kerk.
Wij willen de wereld — speciaal
onze wereld van fabriek en werkplaats -- kerstenen.
In dit opzicht kunnen de ouderen
nog iets leren van de geestdrift der
jongeren.
De fcajoffersleuze: „Verover het
arbeidsmilieu voor Christus" is een
leuze voor geheel de arbeidersweMensen met karakter die de wils- reld.
kracht kunnen opbrengen om deze In jou, arbeider, leeft Christus —i
beginselen in al hun levensomstan- en jij leeft in de fabriek. Laat Chrisdigheden te beleven.
tus heerser'
S.

De onvoldoende steun, inzake vervoer»
gelegenheid, verplaatsingsmogelijkheden,
papicrtoewijzing voor het orgaan „Her*
stel" e.a., van de betreffende instanties
om het werk der Katholieke Arbeiders»
beweging naar behoren te kunnen ver»
vullen;
De kwestie .van wantrouwen, die bes
staat tegen de Nederlandsche Heide»
maatschappij, van s'ociaal standpunt be»
keken;
Het vaststellen van loon» en arbeids»
voorwaarden zonder enige inschakeling
of overleg met de Katholieke Arbei»
dersbeweging.
Ook in de plaatselijke centrales heerst
ontevredenheid over deze punten en het
is klaarblijkelijk, dat voor de goede
gang van zaken, de kwesties naar ge»
noegen dienen te worden geregeld.
Besloten werd verder de vereniging
„Herwonnen Levenskra§ht" ter bestrij»
ding van de T.B.C, wederom in wer»
king te stellen. Voor dit doel is een
afzonderlijke contributie»afdracht vast»
gesteld.
Met grote instemming nam de vergade»
ring kennis van de mededeling, dat in
het bevrijde gebied een
noodsanato*
rium is tot stand gekomen, dat uit een
oogpunt van de volksgezondheid niet
anders' dan ten zeerste kan worden
toegejuicht, omdat in Nederland de
T.B.C.»bestrijding, vanwege haar gro*
tere omvang intensief
moet
worden
aangepakt.
Ten aanzien van de rechten der ouds
leden op hulp van H. L. werd bepaald,
dat men geacht wordt steeds
onafge-

broken lid van de Katholieke Arbei:
dersbeweging te zijn geweest, indien
men zich voor l Juni a.s. heeft aange»
sloten en zijn contributie heeft voldaan.
De nieuwe leden zullen evenals voor»
heen een half jaar lid moeten zijn voor»
aleer zij aanspraken kunnen maken op
hulp van H. L.
Wat de s'peciale Vakbondsrechten be»
treft, zoals uitkering bij overlijden, ge»
zinsvermeerdering, huwelijk e.a., en die
in bedrag* soms nog verschillen, maar
waar straks mogelijk meer eenvormig»
heid in kan worden gebracht, werd ge»
advis'ccrd, dat alle bonden de datum
van l Juni zullen aanhouden.
Ter oriëntering
diene verder het volgende.
De eerste Verbondsvergadering werd
reeds gehouden op 24 November 1944.
In deze bijeenkomst werd besloten tot
de herrijzing van het R. K. Werklieden»
verbond in bevrijd gebied en dus ook de
rechten der kath. arbeidersbeweging te
hernemen.
Een voorlopig Verbondsbestuur werd
gevormd.
De uniforme contributieregeling naarde
maatstaf van 2 % van 't inkomen werd
aanvaard.
Besloten werd tot grotere samenwerking
met het Ned. Verbond Vakverenigingen
en het Christelijk Nationaal Vakver»
bond in de nieuw te stichten Raad van
Vakcentralen. Elke Centrale is daarin
door 2 afgevaardigden vertegenwoor»
digd.
Het standpunt van dé Kath. Arbeiders»
beweging t.a.v. diegenen die lid ge*
weest zijn van het N.A.F, werd in deze
bijeenkomst bepaald en vastgelegd. Ter
voortdurende inlichting werd in no. 9
van Herstel dit standpunt gepubliceerd.
Tot uitgave van het weekblad „Herstel"
werd besloten.
De wachtgeldregeling,
steunregeling,
Dienst tot uitvoering van Werken,
werkloosheidsverzekering,
arbeid voor
de massa en meerdere actuele punten

kwamen toen direct ter sprake.
Op 4 Januari werd de tweede
vergadering gehouden.
In deze bijeenkomst werd nogal enige
cntiek geleverd op de maatregel van den
tijdclijken Rijksbemiddelaar Jhr. de Mu*
ralt, aangaande de 125 % loonsverhoa
ging van 10 Mei 1940.
Er is nadien dan ook in de goede richt
tuig aan deze kwestie gewerkt en de
kwestie is in verschillende bedrijfs»
takken practisch aangepakt.
Ook werd in deze bijeenkomst vastge»
steld, dat het standpunt van het Ned.
Verbond v. Vakvereenigingen ten op*
zichte van aanneming als lid van vroe*
gere N.A.F, leden, niet overeenstemt
met dat van het Kath. Werklieden Ver»
bond.
De Raad van Vakcentralen, zoo wer<i
toen gemeld, heeft een contributie
regeling van het R.K. Werkliedenver»
bond overgenomen. ledere centrale*
zowel N .V. V. als C.N.V. en zij vanzelf
zouden bij alle aangesloten bonden
deze zelfde regeling stimuleren. Daaw
door is de concurrentie factor voor wat
de contributie betreft, 'uitgeschakeld.
Vooral zal moeten worden gezorgd, dat
in de Bedrijfs*Unies eenzelfde klassi»
ficatie wordt aangenomen.
De vertegenwoordiging van de kathot
lieke Arbeidersbeweging was in dez»
Verbondsvergadering ook aan de ord%
Bestuurders van het R. K. Werklieden?
verbond nebben nu zitting in hat
bestuur van de Federatie van Bedrijf»»
verenigingen te Tilburg, F. J. J. Hooger».
Verbondsvoorzitter.
In de Contactcommissie voor het Bo»
drijfsleven onder voorzitterschap vat
Dr. van Rhijn, Sec.»Gen. van het Dep,
van Soc. Zaken hebben zitting de \tm
bondsvoorzitter F. J. J. Hoogers en dé
voorz. van de R. K. Mijnwerkersbona
F. Dohmen uit Heerlen.
In de ContactsCommis'sie voor de Landb
bouw heeft zitting de Heer M. Nagte
zaam 's»Bosch bestuurder van onze k*>
tholieke Landarbeidersbond.

Een mededeling van Verboncfsteiding en de Redactie
T

«»vens een ernstige klacht.

Wij moeien mvt groot leedwezen aan onze lezers berichten dat
ons Herstel veel te laat en in een vorm verschijnt, die onszelf
niet bevredigt.
Wij hebben met ongelooflijke moeilijkheden te kampen,
In het begin van de heroprichting van ons blad hebben wij pogingen in het werk gesteld om „HERSTEL" bij de Drukkerij „de
Gelderlander" in Nijmegen te laten drukken, dat was natuurlijk
voor de redactie veel gemakkelijker en minder kostbaar geweest.
Maar er werd geen electriciteit beschikbaar voor gesteld. Voor
DE WAARHEID en JE MAINTIENDRAI
die ook in Nijmegen
gedrukt werden, was wél electriciteit.

Toen zijn we naar de Drukkerij Helmond gegaan, die ons al haar
middelen ten dienste stelde.

Intussen is HERSTEL overgenomen door het R. K. Werklieden
Verbond dat inmiddels was heropgericht in Tilburg.
Met veel moeite kregen wij een papiertoewijzing voor 25.000 ex.
PER 14 DAGEN voor het gehele bevrijde gebied!!!
Ter vergelijking diene dat Je Maintiendrai minstens 65.000 PER
WEEK heeft.
Eisen wij te veel?
Voor 1941 hadden wij een eigen dagblad „DE VOLKSKRANT",
een dappere krant die tot lang in de bezetting graag werd gelezen
om zijn moedige houding.
Wij hadden een Maandblad Lering en Leiding.
Wij hadden een Weekblad HERSTEL — oplage 300.000 ex. 12
pag. onder redactie van Dr. P. Kasteel.
Wij gaven 'n 26-tal vakbondsbladen uit.
En wat vragen wij?
Een weekblad van 4 PAGINA'S in een oplage van 80.000 ex.
Wij colporteren niet opdringend — wij willen alleen onze eigen
Katholieke arbeiders bereiken.
Het Militair Gezag klaagt over gebrekkige en onjuiste voorlichting speciaal van de arbeiders.
Wij willen onze mannen principieel en zakelijk voorlichten.
En tot overmaat van ramp is ons eenmaal onze papiervoorraad
GESTOLEN en enige weken geleden is ons papier VERBRAND.
Wij vragen ons af:
WORDT DE KATHOLIEKE
ARBEIDERSPERS
GESABOTEERD?
WORDEN WIJ KLEIN GEHOUDEN?
Wij eisen dat ons volledig recht wordt gedaan. Wij eisen een
behoorlijk Herstel.
Di Redactie:
DR. COK^EUSSEN..
PATER PASCHAS1US.
TH. VAH STEENN. SCHUURMAJ^S.

Alleen bij deze laatste commissie heeft
het Verbondsbestuur gelegenheid gehad
zelf iemand aan te wijzen. De overigeaanwijzingen zijn door andere instanties'
of personen geschiedt.
Zij hebben nu echter vertrouwen dat de
normale weg voortaan zal worden be*
wandeld en de arbeidersvertegenwoor*
cligers, ook werkelijk aan de rcprcscnta*
tieve arbeidersorganisaties zullen wor*
den gevraagd. Alleen dan kan men van
werkelijke vertegenwoordigers spreken
en is het zoals wij het hebben willen.

EEN POUEP GRFJPT DE
Verbeter de wereld— begin met U zelf.

Niemand zal ontkennen dat er ook
maar een enkele sociale verbetering kan
komen zonder dat deze verbetering
begint bij de persoon.
Het sociale leeft van het persoonlijke
en het persoonlijke leeft van het geeste*
lijke.

De vorming van een nieuwe maatschap*
pij begint met de vorming van de en*
kele mens.
De arbeidersbeweging heeft dat steeds
begrepen, zeker de besten onder haar.
Sprak de A.J.C, niet steeds van ,.wij
willen het socialis'me leven".
En de Katholieke Arbeiders hebben
juist '/ij niet zeer bijzonder de persoon*
lijke eindbestemming van de mens als
hoogste doel gesteld van heel de
standsorganisatie.
*
En wat te denken van clc fabriek die
den arbeider nooit kan loslaten, ook niet
in zijn vrije tijd, de fabriekswoningen,
het fabrie.kselftal, fabriekspark, fabrieks*
kleuterschool,
fabriekshuishoudschool,
fabriekstoneel, fabrieks'wandelclub. kort*
om de fabrieksmens' die in alle ten*
takels van dat giftig monster ge*
vangen zit en nooit vrij is, die
denkt volgens het schema van de
fabriek of niet denkt, omdat de weg
van de minste weerstand zijn gemak*
zucht tegemoet komt en omdat voor de
fabriek zo'n tot machineonderdeel ver*
laagde mens, het ideaal is.
Phüipscultuur — Philipsfilm — Philips»
radio — Philipssouvereiniteit.

Mijn God waar gaat ons land na
waarom wurgt dit monster ons volk. l
Waar blijft de fiere vrije mens di*i
vocht voor zijn vrijheid in bam
toen het brein van octopus zonder hare
jongleerde met mensen en machines.
Daar werkt een vernuftig reclarflH
systeem, dat per se clc grootste vijanfl
moet zien in de Katholieke Ktmet h a a r strijd om de persoon]:
de mens in bescherming neemt.
Maai- n a a r cic Kerk als' zodanig %\ordt
nog geen vangarm uitgeslagen, maar \vCB
moet
de Kath. arheidersbewcgUB
schaakmat gezet.
En dus propageert men de eenheidsbj
weging. Sluwe tactiek van handige- re'
clamepsychologcn — film, radio en on
de spits gedreven nationale pers zijij
de hulptroepen, de macht is ontM?'
wekkend -- het genie zou bev
rens'waard zijn, als het niet tot doj:
had winst ten koste van het nrbei*'
dende volk.
Daar wordt door het groot kapitaal gej
speeld met eeuwige waarden
me'
mensenwaardcn.
Tegenover deze macht — de macht van
de arbeidersbeweging orh den •arbeider
de vrijheid te verzekeren voor het t»
laat is.
Ook de andere fabrikanten — niet pO*
liepen — die besmet zijn met deü«
Philips allures worden dringend 0 e '
waarschuwd. Uw terrein is het terrein
van de fabriek. De vrije tijd is ,J'r>je'
tiid van den arbeider.
S.

Voor het Verbondsbestüur:
P. J. J. HOOGERS. Voorzitter.
P. ]. VRIEHS, Secretaris.

bij de Geallieerden geldt, dus ƒ0.60 per
uur en de eventuele meerdere gelden van
de overuren. De supletie, het verschil dus..
wordt betaald door het Gewestelijk Arbeidsbureau, en kan aldaar, zonodig door een
der huisgenoten, worden gehaald. De werk'
gevers moeten bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een lijst indienen van die arbeiders,,
die tot op heden gevorderd zijn, of nog
gevorderd zullen worden, met vermelding van
naam, adres, beroep, en het loon, wat zij
over 48 uur zouden hebben verdiend in het
betreffende bedrijf:
Alle verplichtingen, voortvloeiend uit de
Nieuwe toonregeling voor de sociale wetten en de sociale bepalingen van
collectieve contracten of andere arbeidsregeuit de bedrijven gevorderde
lingen worden door het Gemeentelijk Bureau
arbeiders, die te werk zijn
betaald.
gesteld bij de Geallieerden.
Dit is het resultaat van het initiatief, genoHieronder vindt men vermeld de loon' en
men door de Raad van Arbeiders Vakcentraarbeidsvoorwaardenregeling, getroffen voor
len, te weten: R. K. Werkliedenverbond
de arbeiders, die uit de bedrijven gevorderd
Nijmegen, Nijmeegse Bestuurdersbond en
worden voor arbeid bij de Geallieerden.
Christelijke Bestuurdersbond.
De arbeiders krijgen uitbetaald 48 maal het
Het Gewestelijk Arbeidsbureau betaalt dus
uur-inkomen, zoals zij het in het bedrijf heballeen uit het verschil in loon tussen 48 uur
ben gekregen, indien zij in dat bedrijf
werken bij de Geallieerden en datgene, wat
werkzaam waren geweest. Deze berekening
men zou hebben gebeurd, indien men in
wordt getrokken over de laatste vier weken,
zijn eigen bedrijf zou hebben gewerkt. Dit
liggende voor 17 Maart 1945, Dit betreft
geld' alleen voor arbeiders, die gevorderd
uurloon plus eventuele premie. Wordt er
zijn uit een of ander bedrijf. Al het "andere
meer dan 48 uur per week gewerkt, dan
loopt via het Gemeentelijk Bureau.
geldt de bepaling: het uurloon van de GealDe werkgevers moeten bij' het Gewestelijk
lieerden- plus overgeldspercentages. Dit
Arbeidsbureau een lijst indienen van de
wordt betaald met terugwerkende
kracht
gevorderde arbeiders, met aanvangsdatum en
vanaf de datum en volgens de uren, die de
week-inkomen over de laatste vier weken,
arbeiders tot op heden te góéd zouden heb- daaraan voorafgaand, volgens 48 uur werben, overeenkomstig de periode, waarover zij
ken plus premie.
gevorderd zijn geweest. Dit alles slaat op het
Bovenstaande regeling geldt met terugweractuele uur-inkomen. Het Gemeentelijk
kende kracht, dus vanaf datum vordering
Bureau betaalt alleen uit het loon, zoals dit
werknemer.

Men moet zich daarbij om billijk te
oordelen eens afvragen:
1. Of er wel een GOEDE voorlieh»
ting voor den. arbeider is, een die
den arbeider kan enthousiasmeren
voor zijn taak. Ook de arbeider heeft
recht op de weldadige spoorslag •, a n
„een nuttig en noodzakelijk deel te
/ijii in de nieuwe Nederlandse op'
bouw";
2. of bovendien de arbeiders boven
de nationale plicht tot arbeid, de
Christenplicht tot arbeid wederom
inzien;
3. of er goede leiding is bij het werk.
Als 2 geallieerde lorrics worden vol»
geladen in 145 uren en 2 lorries ondc-r
toezicht van een opzichter uit het
vrije bedrijf in 14 uren geladen wof'
den, zoals een bekend aannemers»
bedrijf verzekerde, dan zit daar dB
fout in de arbeidsleiding;
4. of de voeding, kleding, behuizing
zodanig zijn, dat de arbeider ziju
arbeidskracht voor 100 pet. kan
geven?;
5. of de juiste man op de juiste
plaats staat.
Is de kleermaker aan 't sloop* 01
uimverk.
> de bouwvakarbeider aan het boü*
wen of bij de hulppolitie.
Is het uniform in sommige gevallen
de dekmantel van arbeidsschuwheidS,

Werkschuwheid.
Ook wij constateren met teleurstel*
ling dat er een grote werkschuwheid
is. Maar niet alleen arbeiders zijn de
werkschuwen — ook ambtenaren —•
onderwijzers — professoren ja zelfs
geestelijken kunnen blijkbaar hun
draai maar niet vinden.
.
liet zou daarom te betreuren zijn als
er krasse maatregelen genomen vferi
den uitsluitend gericht op den
arbeider.
Men wil bijv, in Nijmegen controle
uitoefenen op de arbeidsschuwen
door hen op straat aan te houden,
waarbij zij een loonzakje of iets der«
gelijks moeten overleggen ten bc*
wijze dat ze werk hebben.
En ook de arbeiders die werken,
leveren maar 30 a 40 pet. arbeid naar
men zegt.
Hoofdredacteur: Dr. A. Cornelissen, Nijmegen. — Reclactie*adres: Groenewoudscheweg 156, Nijmegen. Uitgave en admimsl atie; St. Annaplein 21, Tilburg.
Druk- N.V. Boekdrukkerij „Helmond", Helmond.
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